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I.CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt sporządzono na podstawie: 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016,nr 0, poz. 124, z późń. zmianami), 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016,nr 0, poz. 290, z późn. 

zmianami), 

[3] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

[4] Norma PN-84-S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, 

[5] PN-S-02205: 1998.Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, 

[6] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik 

do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r., 

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

[8] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

[9] Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500, 

[10] Uzgodnienia z Inwestorem, 

[11] Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego. 
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2. INWESTOR 

PROBINVEST ENTERPRISE ROBERT LEGIEĆ 
UL. ZABŁOCIE 39, 30-701 KRAKÓW 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branży drogowej dot. 

inwestycji pn.:  

Przebudowa ul. Romanowicza oraz ul. Mydlarskiej  w zakresie budowy wyniesionego 
skrzyżowania i przebudowy oraz budowy chodnika na potrzeby obsługi komunikacyjnej 
inwestycji pn.: 
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, 
wewnętrznymi instalacjami podziemnymi: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, 
zbiornikiem retencyjnym, elektrycznymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, 
przebudową sieci elektroenergetycznej sn z budową stacji trafo, rozbiórką istniejących 
budynków magazynowych z infrastrukturą techniczną, na działkach nr  166/4, 166/5, 166/6 
obr. 14 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Romanowicza w Krakowie." 
 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres robót branży drogowej obejmuje: 

1) Budowę wyniesionego skrzyżowania 

2) Przebudowę jezdni ul. Mydlarskiej 

3) Likwidację istniejących zjazdów 

4) Przebudowę zjazdów 

5) Budowę zjazdu publicznego 

6) Odtworzenie, przebudowę i budowę chodnika 

7) Zapewnienie odwodnienia projektowanych elementów 

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Romanowicza 6-8, Kraków, dz. nr 166/4, 166/5, 

166/6, obr. 14, jedn. ewid. Podgórze, Kraków 
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Przedmiotowy teren sąsiaduje z: 

• Od strony północnej: z ul. Lipową 

• Od strony południowej i wschodniej: z ul. Jana Dekerta 

• Od strony zachodniej:  z terenami zabudowy przemysłow-usługowej. 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

6.1. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA I ODWODNIENIE 

Ul. Romanowicza posiada jezdnie z betonu asfaltowego o szerokości 7,20 m w 

obramowaniu z krawężnika betonowego wyposażonego w ściek z dwóch rzędów kostki 

betonowej typu Holland. Posiada przekrój uliczny daszkowy, a jej odwodnienie realizowane 

jest poprzez istniejącą kanalizację deszczową. Ulica jest oświetlona. 

Wzdłuż przedmiotowej ulicy, po obydwu jej stronach zlokalizowane są chodniki o 

szerokości zmiennej w zakresie 0,95 – 5,00 m. Ich nawierzchnia wykonana jest z betonowej 

kostki brukowej typu Behaton w kolorze szarym.  

W ciągu chodnika występują również zjazdy indywidualne i publiczne połączone z 

jezdnią ul. Romanowicza poprzez skosy, posiadające nawierzchnie z betonowej kostki 

brukowej koloru czerwonego.  

Obecnie na obszarze inwestycji zlokalizowane są place manewrowe obsługujące 

zabudowę przemysłowo-usługową. Ich nawierzchnia wykonana jest z betonu cementowego 

oraz betonu asfaltowego. 

6.2. ISTNIEJĄCA ZABUDOWA 

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję występuje zabudowa przemysłowo-

usługowa przeznaczona do rozbiórki wg odrębnego opracowania. 

6.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELEŃ 

Teren ukształtowany kształtuje się  północy na południe oraz z zachodu na wschód. 

Na terenie inwestycji nie stwierdzono zieleni kolidującej z projektowanymi elementami. 
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7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

7.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Projektowane wyniesione skrzyżowanie łączące ul. Romanowicza oraz ul. Mydlarską 

będzie posiadać nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Wyniesienie będzie realizowane 

na każdym wlocie skrzyżowania na długości 1,20 m. Wyniesienie będzie zmienne w zakresie 7 

cm w osi jezdni ul. Romanowicza do 12 cm na krawędziach jezdni z uwagi na zapewnienie 

sprawnego odwodnienia projektowanego skrzyżowania. Oddzielenie nawierzchni 

wyniesionego przejścia od nawierzchni bitumicznej ul. Romanowicza odbywać się będzie 

poprzez krawężnik betonowy oporowy 15/20. 

Ul. Mydlarska będzie posiadała szerokość zmienną w zakresie 5,00 – 8,75 m. Jezdnia z 

ulicy zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej w obramowaniu z krawężnika 

betonowego. Zostanie połączona z ul. Romanowicza poprzez ww. wyniesione skrzyżowanie i 

łuki poziome o promieniu 6,00 m.  

W ciągu ul. Mydlarskiej zaprojektowano również zjazd do projektowanego budynku wg 

odrębnego opracowania o szerokości 5,00 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej w 

obramowaniu z krawężnika betonowego 15/30. Dowiązanie do jezdni ul. Mydlarskiej 

zapewnią łuki poziomie o promieniu 5,00 m. 

 W związku z budową ul. Mydlarskiej i zapewnieniem dostępu projektowanego budynku 

wg odrębnego opracowania do dróg publicznych poprzez ww. ulicę projekt zakłada likwidację 

dwóch zjazdów zlokalizowanych w ciągu chodnika wzdłuż ul. Romanowicza. W ich miejscu 

przewidziano odtworzenie chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego o szerokości 

3,00 m. 

Przebudowa ul. Romanowicza wiąże się z koniecznością przebudowy istniejących 

zjazdów oraz chodnika. W ramach przebudowy zachowane zostaną istniejące parametry 

wymienionych obiektów, takie jak podstawowe wymiary, w tym szerokość i długość. 

Przebudowa polegać będzie na dostosowaniu wymienionych elementów do nowych 

warunków wysokościowych. 
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Inwestycja zakłada również budowę chodników na potrzeby zapewnienia ciągłości 

ruchu pieszego wzdłuż ulic Romanowicza i Mydlarskiej oraz w celu zapewnienia obsługi 

komunikacyjnej inwestycji wg odrębnego opracowania. Chodniki będą posiadały 

nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w obramowaniu z krawężnika betonowego od 

ciągów jezdnych oraz z obrzeża betonowego od zieleńcy. Szerokość chodników będzie 

zmienna w zakresie 1,15 – 9,00 m zgodnie z rys. D-2 – „Plan sytuacyjny”. 

Odwodnienie projektowanych oraz przebudowywanych elementów komunikacyjnych 

odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe oraz odwodnienie liniowe. Część wód 

opadowych z chodników będzie odprowadzona do zieleńcy, skąd będzie infiltrować wgłęb 

gruntu.  

Drogi wewnętrzne będą posiadały szerokość zmienną w zakresie 5,00 – 5,50 m. Ich 

nawierzchnia zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru szarego w 

obramowaniu z krawężnika betonowego 15/30 oraz częściowo poprzez mury oporowe wg 

odrębnego opracowania branży architektonicznej.  

7.2. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE  

Zaprojektowano  następujące spadki podłużne projektowanych elementów układu 

komunikacyjnego: 

Spadki podłużne 

Element Wartość  [%] 

Wyniesione skrzyżowanie 0,5 – 10,0   

Ul. Mydlarska 0,6 – 3,0  

Zjazd publiczny 5,0 

Przebudowywane zjazdy 0,5 – 2,0  

Chodniki 0,0 – 6,0 

Spadki poprzeczne będą wynosić: 

Spadki poprzeczne 

Element Wartość  [%] 

Wyniesione skrzyżowanie 1,0   

Ul. Mydlarska 1,0 

Zjazd publiczny 0,6 

Przebudowywane zjazdy 0,0 – 2,0  

Chodniki 0,0 – 3,0 
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7.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z Katalogiem Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - załącznika do zarządzenia nr 31 

wydanego przez GDDKiA z dn. 16.06.2014r.  

Zgodnie z ww. katalogiem wymagane są następujące wartości wtórnego modułu 

odkształcenia na szczycie poszczególnych warstw: 

• grunt rodzimy - E2≥25 MPa 

• warstwa ulepszonego podłoża - E2≥80 MPa 

• warstwy podbudowy - E2≥130 MPa 

Głębokość przemarzania gruntu dla terenu miejscowości Bochnia przyjęto o wartości 

hz=1,0m na podstawie Polskiej Normy. 

Zaprojektowano poniższe konstrukcje nawierzchni. 

7.3.1. Konstrukcja N1: Wyniesione skrzyżowanie, Ul. Mydlarska, zjazd publiczny – 
KR2 

Numer konstrukcji: N1, Zakres stosowania: Zjazd publiczny, Kat. ruchu: KR2 

Warstwy górne nawierzchni na podłożu G1 

L.p. h[cm] Rodzaj warstwy Materiał E₂ [MPa] 

1 8 W-wa ścieralna 
Betonowa kostka brukowa typu Behaton - kolor 

szary 
  

2 3 Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4   

3 15 
Podbudowa zasadnicza - w-

wa górna 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 

(frakcja 0/31.5 mm) 
 ≥ 130 

4 20 
Podbudowa zasadnicza - w-

wa dolna 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 

(frakcja 0/63 mm) 
 

Warstwy dolne nawierzchni - doprowadzenie gruntu do G1 

L.p. h[cm] Rodzaj warstwy Materiał E₂ [MPa] 

5 30 
Warstwa ulepszonego 

podłoża 
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym ≥ 80 

Σ 76 Grunt rodzimy ≥ 25 
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7.3.2. Konstrukcja N2: Przebudowywane zjazdy – KR1 

Numer konstrukcji: N2, Zakres stosowania: Przebudowywane zjazdy, Kat. ruchu: KR1 

Warstwy górne nawierzchni na podłożu G1 

L.p. h[cm] Rodzaj warstwy Materiał E₂ [MPa] 

1 8 W-wa ścieralna 
Betonowa kostka brukowa typu Behaton - kolor 

czerwony 
  

2 3 Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4   

3 15 
Podbudowa zasadnicza - w-

wa górna 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 

(frakcja 0/31.5 mm) 
 ≥ 130 

4 20 
Podbudowa zasadnicza - w-

wa dolna 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 

(frakcja 0/63 mm) 
 

Warstwy dolne nawierzchni - doprowadzenie gruntu do G1 

L.p. h[cm] Rodzaj warstwy Materiał E₂ [MPa] 

5 30 
Warstwa ulepszonego 

podłoża 
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym ≥ 80 

Σ 76 Grunt rodzimy ≥ 25 

 

7.3.3. Konstrukcja N3: Chodniki 

Numer konstrukcji: N3, Zakres stosowania: Chodniki, Kat. ruchu: - 

Warstwy górne nawierzchni na podłożu G1 

L.p. h[cm] Rodzaj warstwy Materiał E₂ [MPa] 

1 8 W-wa ścieralna 
Betonowa kostka brukowa typu Behaton - kolor 

czerwony 
  

2 3 Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4   

3 15 
Podbudowa zasadnicza - w-

wa górna 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 

(frakcja 0/31.5 mm) 
  

4 15 
Podbudowa zasadnicza - w-

wa dolna 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 

(frakcja 0/63 mm) 
 

Σ 41 Grunt rodzimy ≥ 25 

7.3.4. Konstrukcja N4: Pobocze, zieleniec 

Numer konstrukcji: N4, Zakres stosowania: Pobocze/Zieleniec, Kat. ruchu: - 

L.p. h[cm] Rodzaj warstwy Materiał E₂ [MPa] 

1 15 Zieleniec Humus obsiany trawą w ilości 0,02 - 0,03 kg/m2   

Σ 15 Grunt rodzimy  

Uwaga: 

1) Nie wolno dopuścić do zawilgocenia podłoża gruntowego 

2) Wszystkie materiały winny odznaczać się właściwościami mrozoodpornymi 

3) Wszystkie warstwy nawierzchni wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
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4) Podłoże pod nawierzchnię zagęścić zgodnie z normą "Roboty ziemne" 

5) Do wykonania nasypów należy użyć materiałów i gruntów nasypowych 

spełniających  wymagania określone w normie PN-S-02205:1998 

7.4. DETALE KONSTRUKCYJNE 

7.4.1. Krawężnik betonowy 20/30 

Krawężnik betonowy o wymiarach 20 x 30 cm posadowiony na podsypce cementowo-

piaskowej o stosunku 1:4 o grubości 5cm oraz ławie betonowej z bet. C 12/15.  

Krawężnik będzie posiadał zmienne wyniesienie wynoszące 0,  2 oraz 12 cm. 

Krawężnik o wyniesieniu 0 cm zastosowano pomiędzy projektowanymi nawierzchniami 

w obrębie wyniesionej nawierzchni skrzyżowania. 

Krawężnik wyniesiony na 2 cm zaprojektowano wzdłuż projektowanego zjazdu 

publicznego. 

Pozostałe krawężniki zaprojektowano jako wyniesione na 12 cm. 

7.4.2. Krawężnik betonowy 15/20 

Krawężnik betonowy oporowy o wymiarach 15 x 20 cm posadowiony na podsypce 

cementowo-piaskowej o stosunku 1:4 o grubości 5cm oraz ławie betonowej z bet. C 12/15 

Krawężnik będzie posiadał wyniesienie wynoszące 0 i zlokalizowany będzie pomiędzy 

wyniesionym skrzyżowaniem a istniejącą jezdnią ul. Romanowicza. 

7.4.3. Obrzeże betonowe 8/30 

Obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm posadowiony na podsypce cementowo-

piaskowej o stosunku 1:4 o grubości 5cm oraz ławie betonowej z bet. C 12/15.  

Obrzeża zostaną obniżone na 0 cm. 

7.4.4. Odwodnienie liniowe OL1 

Korytko polimerobetonowe typu ACO Multiline V100 z rusztem o klasie obciążenia B125 

posadowione na ławie z betonu cementowego C12/15. 
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7.5. ODWODNIENIE 

Odwodnienie projektowanych oraz przebudowywanych elementów komunikacyjnych 

odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe oraz odwodnienie liniowe. Część wód 

opadowych z chodników będzie odprowadzona do zieleńcy, skąd będzie infiltrować wgłęb 

gruntu. 

8. ZIELEŃ 

W związku z planowanymi robotami budowlanymi nie przewidziano wycinki drzew. 

9. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu/nasypu dla projektowanego układu 

komunikacyjnego. Masy ziemne oraz gruz powstały z rozbiórki elementów betonowych 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku Dz. U. nr 2016 poz. 1987 należy odwieźć 

na miejsce wskazane przez Inwestora i zutylizować. 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonania robót budowlanych, powinny być szczególnie przestrzegane. Wymagane jest aby 

przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie BHP.  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących 

opracowań roboczych: 

• inwentaryzacja istniejących urządzeń obcych i znaków geodezyjnych mogących 

kolidować z budową projektowanych elementów drogowych, 

• opracowania związane z zapewnieniem ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia 

robót, 

• projekt organizacji ruchu 

drogowego na czas 

robót. 

  

Opracował: 
mgr inż. Bartosz Ptak 
MAP/0267/POOD/11 
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II.ZAŁĄCZNIKI 

  


